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41e JAARGANG, NUMMER 8 – 2016 

 

    
      
       

               

         Doorgestoken kaart? 
 
             
              Als zelfs paardenvrouw Anky van Grunsven,  in haar 
              column in De Telegraaf, het opneemt voor invoering van 
              een videoscheidsrechter: wie of wat kan deze noviteit 
              dan nog tegenhouden? Johan Cruijff wellicht, zo lees ik in  
              zijn autobiografie. Maar hij is niet meer onder ons. 
 
              De KNVB is in ieder geval ‘om’. Onlangs werd bij Ajax – 
              Willem II voor het eerst officieel gebruik gemaakt van deze 
              assistent op afstand. Anouar Kali werd er het ‘slachtoffer’ 
              van: de gele prent die de speler van Willem II kreeg van  
              Danny Makkelie, werd op bevel van videoref Pol van 
              Boekel omgezet in een veldverwijzing.  
 
               Öczan Akyol sprak als analist bij Studio Voetbal van  
               doorgestoken kaart. Quasi kritische prietpraat. Omarm 
               juist dit initiatief. De belangen zijn groot genoeg en 
               waarom zou de voetballerij achterblijven waarin hockey 
               en tennis voorop lopen? Wij hebben ook niet stil gezeten 
               en vandaar hier alweer nummer 8 van dit jaar. 
       
               De hoofdredactie   
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41e JAARGANG, NUMMER 3 – 2016 

 

      
         
      
      De toekomst is al begonnen 
 
           
 
          Staan we aan het begin van een revolutie in COVS-land? Die 
          indruk zou je kunnen krijgen wanneer je bij de onlangs  
          gehouden Algemene Jaarvergadering was. De thuisblijvers 
          hebben geluk (maar laat dit geen vrijbrief zijn om een  
          volgende keer weer niet van de partij te zijn): in dit blad  
          wordt de discussie verder aangezwengeld. In twee bijdragen 
          wordt gedachtenspeeld over de toekomst van onze 
          organisatie. Wil je er het fijne van weten, lees dan verder. 
 
 
         Er staan uiteraard veel meer onderwerpen in deze Arbitraal  
         die jou als collegascheidsrechter moeten aanspreken.  
         Mogelijk krijg je zelf ook zin om eens een thema aan te 
         dragen. Niets is ons te dol en we zijn niet bang voor een  
         rechtsgang. 
 
         De fans van onze blessureserie, moeten we helaas 
         teleurstellen. Die worden in mei weer op hun wenken 
         bediend. Maar om met die andere Hans te spreken: veel      
         sportplezier en als het effe kan blessurevrij. 
          
         De hoofdredacteur 
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verenigingsscheidsrechter zich niet bij ons aansluit, omdat hij/zij het 
bestaan van onze organisatie niet weet. 
 
‘Clubscheidsrechters binden’ 
 
Wij zullen ook veel actiever moeten zijn/worden met het werven van 
scheidsrechters van de KNVB, maar ook veel actiever met het behouden 
van onze huidige leden. Ook zullen we moeten kijken hoe we 
verenigingsscheidsrechters aan ons kunnen binden zonder dat ze ook lid 
moeten zijn van COVS Nederland. Daar moet een module voor zijn te 
vinden. 
 
Het mes snijdt bovendien aan twee kanten, want ik denk dat we vanuit een 
grotere organisatie meer voor voetbalclubs kunnen betekenen, omdat er 
wellicht meer kader is dat je dan kunt verdelen. Onze interesse als COVS 
zal en moet dus ook meer bij de clubscheidsrechters liggen en niet alleen 
bij de KNVB-scheidsrechters. 
 
Ook tijdens onze laatste ledenvergadering kwam duidelijk naar voren dat 
wij als vereniging meer om ons heen moeten kijken en wellicht meer 
kunnen samenwerken met onze zusterverenigingen. Een goed signaal, 
vind ik, al roep ik dit persoonlijk al enkele jaren. Ik ben van mening dat 
we dit nu dan ook moeten gaan doen. Natuurlijk kijk ik hier met een 
kritisch oog naar en ook ik weet dat dit niet zomaar gaat. Denk 
bijvoorbeeld aan ieders eigen identiteit. 
 

 
 
 3 

 
 

Van de voorzitter 
 
 
Vrijwilligers 
 
Als voorzitter wil ik de mensen die in 
de onderhoudsgroep zitten even 
bedanken. Ze maken tijd voor ons en 
daardoor kan er onderhoud gepleegd 
worden aan ons mooie clubgebouw.  
Ook onze kantinemensen wil ik 
bedanken voor hun inzet. Ik wil wel 
een beroep op onze leden doen om 
zich te melden om eens in de zes 
weken van 20.00 uur tot ongeveer 
22.00 uur achter de bar te staan. Het 
komt nu op een paar mensen neer. En 
het is toch een mooie gelegenheid om 
contact met elkaar te houden. 
 
Opkomst training 
 
Wij zijn zeer blij dat er veel leden komen tijdens de trainingsavonden en 
dat iedereen ziet dat trainen een belangrijk onderdeel is van uw arbitrage. 
Gelukkig hebben wij er trainers staan die weten wat ze doen en door hun 
begeleiding scheidsrechters veel beter maken. Medio eind november ben 
ik  van plan om na de training weer een technische avond te houden. Kijk 
op onze site of houd uw mail in de gaten. 
 
Technisch weekend 2017  
 
Twee volle dagen in het teken van de arbitrage! Hoezo het is niet leuk of 
het is te duur? Eten, slapen en goede informatie over hoe jij je nog beter  
                                                                  Lees verder op pagina 4. 
 
COVS Eindhoven



 4 

 
 
kunt ontwikkelen als scheidsrechter. En dat voor 130 euro. ‘Desnoods’ in 
termijnen. Ik verbaas mij erover dat hieraan niet meer scheidsrechters 
meedoen. De leden roepen dat er meer moet worden georganiseerd en dan 
komt er zo’n weekend, dat geheel in het teken van de scheidsrechters en 
de assistent-scheidsrechter staat en dan zien we te weinig deelnemers. Ook 
rapporteurs en coaches kunnen hieraan meedoen. Ook voor hen zijn er 
genoeg leermomenten. Meld u aan en vul het formulier in, zoals dat op 
onze site staat en klaarligt in De Stip. 
 
Arbitraal 
 
Kritische stukjes in Arbitraal. Ja, het staat u vrij om daarop te reageren, 
zoals is gedaan op het artikel waarin stond dat er eigenlijk te weinig 
mensen op de eerste technische avond van dit seizoen waren afgekomen. 
Dat mag, maar voel je niet gelijk aangesproken. Er is geen stukje dat 
persoonlijk is bedoeld. Anderzijds: realiseer u wel dat het bestuur veel 
werk verzet en als er dan maar weinig mensen komen bij een activiteit, 
dan kan er ook eens een kritische noot geschreven worden naar de leden. . 
Vrijheid van meningsuiting vinden wij belangrijk. En ja het bestuur staat 
altijd open voor uw kritische noot. Bedankt daarvoor! 
 
Week van de scheidsrechter 
 
Die is inmiddels alweer voorbij en we horen uit diverse geledingen dat de 
scheidsrechters in het zonnetje zijn gezet. De KNVB heeft hieraan 
eveneens een leuke bijdrage geleverd en ook dat is fijn om te merken. 
(Elders in dit blad veel meer over dit initiatief.)  
 
Begeleiding van de COVS voor onze leden 
 
De begeleidingscommissie van de COVS Eindhoven stelt zich als doel 
leden die daaraan behoefte hebben een steuntje in de rug in te geven door 
coaching en begeleiding. We willen hiermee bereiken dat het met beter  
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gaat met de scheidsrechter in zijn eigen ontwikkeling, waardoor de 
arbitrage beter kan worden uitgevoerd. Op dit moment is het managen van 
de wedstrijd steeds belangrijker (hoewel dit niet nieuw) is. Ervaar jij op 
dit gebied problemen, of wil je je graag verder ontwikkelen, op welke 
manier dan ook, dan kun je altijd aankloppen bij deze commissie. Ken 
jezelf en weet wat jouw valkuilen zijn (zelfreflectie). Schroom niet om bij 
de begeleidingscommissie aan te kloppen. Zie onze site.  
 
Contributie 
 
Het is weer zo laat: net als in voorgaande jaren moet onze penningmeester 
collega’s achter de vodden zitten, omdat ze hun contributie nog niet 
betaald hebben. Waarom? Je hebt als lid van een vereniging toch een 
verplichting. En: is het nu zo’n groot bedrag? Nee, denk ik dan, al is dat 
voor iedereen verschillend. Maar hou er wel rekening mee dat wij als 
COVS Eindhoven elk jaar onze verplichtingen en vaste lasten hebben. 
Bovendien: we zijn de beroerdste niet en in overleg met de 
penningmeester kan er ook in termijnen worden betaald. Als het maar 
vóór 1 april gebeurt.  
 
Tot zover en je ziet: ik blijf kritisch, maar ben ook kritisch op mijzelf. 
Ook ik kan leren van mijn leden. 
 
Voorzitter Johan Suurd 
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  Specialist op het gebied van: 

- Pensioenregeling 
- AOW leeftijd 
- Lijfrente  
- Overige inkomen voor de ‘oudedag’ 

 
  Voor meer inzicht in uw  inkomen vanaf  65 jaar  of  AOW-                       
leeftijd kunt u vrijblijvend advies ontvangen tijdens de 
trainingsavonden. 
(graag even een telefoontje of e-mail voor afspraak) 
 
  Tevens gratis check op uw verzekeringen. Door niet meer te     
verzekeren dan nodig is, bespaart u premies per maand. 
(bijvoorbeeld verzekeringen voor auto, rijwiel, scooter, inboedel, 
opstal enz.) 
 
  Voor meer informatie kunt u terecht bij William Daverveld,   
in bezit van volledige vergunningen voor pensioenadvies:  
040-2427429 – 0636104698    en 
 
  w.daverveld@pensioen-plus.nl, www.pensioen-plus.nl 
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Bonje bij Bas 
 
 
Bij welke Bas? Bij Bas Nijhuis. Een tijd geleden scheidsrechter bij de 
wedstrijd Roda JC - Heerenveen. Einduitslag 9-10. Nee, niet in 
doelpunten, maar in aantallen spelers die het einde haalden. Oftewel: drie 
spelers gingen er met rood af, het aantal gele kaarten was niet eens op één 
hand te tellen. Wat bezielde Bas. Had hij er gewoon genoeg van? Al dat 
gezeur en geklaag van die spelers. 
 
Bas belandde in een slechte B-film, zo leek het wel. Het chagrijn over zo 
veel onbegrip droop van zijn gezicht. Toegegeven, Bas blikt nooit echt blij 
de wereld in, maar nu was het wel heel opzichtig. Bas beoordeelde veel 
commentaar richting zijn ego als te veel van het goede. Het moest maar 
eens afgelopen zijn. Waar vroegere toppers als onze eigen Gerard Geurds 
en Ignace van Swieten, maar ook scheidsrechters als Mario van der Ende 
en Dick Jol dit soort klusjes met twee vingers in de neus verbaal wel 
wisten te klaren, koos Nijhuis voor een andere oplossing. Die dus bestond 
uit het geven van kaarten. Tja, waar legde hij de grens? Was die al meteen 
bereikt, of was het een opsomming van situaties? Bas blinkt toch al niet 
uit in het in begrijpelijk Nederlands, dan wel in begrijpelijke voetbaltaal 
achteraf uitleggen van zijn beslissingen. Maar nu leek het erop dat hij iets 
van een trendsetter wilde zijn. Het moest maar eens afgelopen zijn! 
 
Het kwam hem op bepaald niet gastvrije spreekkoren van de hem vijandig 
gezinde supporters van de thuisclub te staan. Bas bedacht zich of het wel 
zo slim was om de wedstrijd te onderbreken, of zelfs te staken. Dat zou 
ongetwijfeld olie op het vuur zijn geweest, met alle gevolgen van dien. 
Maar je zag Bas bedachtzaam om zich heen kijken. Trouwens, zat hij nog 
wel echt lekker in de wedstrijd? 
 
Voetbal is zowel een emotie- als een contactsport. We spreken immers 
niet voor niets van een wedstrijd. Strijd dus en daar hoort nu eenmaal  
emotie bij. Emotie die we niet altijd willen. Opstootjes, been brekende 
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overtredingen, spugen, bijten, vechten, zeuren, klagen. Maar ook emoties 
die we nu eenmaal de kern van het voetbal kunnen noemen. Vreugde na 
een doelpunt, verdriet na een nederlaag. En ja, in ‘het voorbijgaan’ wordt 
er wel eens iets tegen je gezegd, als scheidsrechter. Je bent immers 
onderdeel van de wedstrijd, met alles wat daarbij hoort. En soms ook 
helaas wat er niet bij hoort. 
 
De ‘bonje bij Bas’ veroorzaakte bijkans een tweestrijd in fluitend 
Nederland. De ene groep vond het geweldig wat hij had gedaan. Dit moest 
en zou navolging verdienen. De andere groep vond het maar niks en deed 
er ook niks mee. 
 
Wat hebben wij, fluitisten van de COVS, ermee gedaan? Hebben we het 
gelaten voor wat  het was? Hebben we de ‘lijn Bas’ zelf ook ingezet? Of 
vonden we het maar niks om daarmee aan de slag te gaan? We hebben 
natuurlijk de spelregels, we hebben echter ook ons eigen 
incasseringsvermogen, onze eigen grens die we daar-en-daar trekken. En 
niet te vergeten, ons eigen inlevingsvermogen. 
 
Hoe ga je om met een speler die bijvoorbeeld in een wedstrijd in de vierde 
klasse tegen jou zegt: “He scheids, hoe kende gij daar nou achterbal vor 
geve, ge ziet toch ok wel da da unne corner war.” Ga je die speler meteen 
geel geven? En wat als er dan een speler komt die zegt: “Nou zeg, kom ’s 
op, da kende toch ok wel anders doen.” Ook geel? Tja, dan wordt het 
inderdaad negen tegen elf, of acht tegen acht. 
 
Had je bij de reactie van die eerste speler misschien ook kunnen zeggen: 
“Nee, dat heb ik niet gezien en gelukkig hoor ik ook niet alles.” Loop mild 
glimlachend weg. We hebben het tegenwoordig vooral over het ‘managen 
van een wedstrijd’ en het ‘verkopen van je beslissingen.’ Ben beducht op 
het feit dat blijven communiceren met spelers daarvan een wezenlijk 
onderdeel is. 
 
Jos Halmans 
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Ook spelregelwedstrijd gaat digitaal 
 
Wij van de spelregelcommissie verzorgen ieder jaar een 
spelregelwedstrijd in ons clubblad Arbitraal. We merken ieder jaar een 
afname van het aantal deelnemers, dit is uiteraard zonde. Een 
spelregelwedstrijd is juist een leuke, eenvoudige manier om de spelregels 
te oefenen. Daarom is besloten om jullie een mail te sturen wanneer er 
weer een ronde op de site staat. We willen kijken of hierdoor het aantal 
deelnemers zal stijgen. 
  
De vragen en de uitleg van de wedstrijd zijn te vinden op de site via 
onderstaande link. 
http://covseindhoven.nl/spelregels/spelregelwedstrijd-arbitraal. Maar 
uiteraard ook in het blad zelf! De antwoorden kun je mailen 
aan: spelregels@covseindhoven.nl 
 
Spelregelcommissie  
 

 
Laatste inleverdatum kopij voor het volgende nummer van 

ARBITRAAL: 
12e van elke maand. 

 
Algemeen toezendadres: redactie@covseindhoven.nl 

Godsch. Rosemondtstraat 12 
5611 TJ Eindhoven. 

 
Overname artikelen toegestaan onder bronvermelding. 

 
Correspondentieadres via de secretaris: 

                                 webadres: www.covseindhoven.nl 
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* Zeer ruim aanbod nieuwe auto’s 
* Ruime keuze uit 350 geselecteerde occasions, alle merken en   
prijsklassen 

* Moderne werkplaats voor reparatie en onderhoud aan alle Merken 
* Airco service, bandenservice, inbouw audio, navigatie 
* Eigen schadeherstelwerkplaats met spuiterij aangesloten bij 
Focwa en Schadegarant. 

 
 
 Lange Akkers 1-3 Kraaivenstraat 16 Vaalserbergweg 2
 Westerhoven 5048 AB Tilburg 5628 CJ Eindhoven 
 Tel.  040-2014888  Tel.  013-5286900 Tel.  040-2911800 
     Fax. 040-2016808  Fax. 013-5283203 Fax. 040-2912132 
 
 

 www.autosmolders.nl  
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Vers gras tussen de regels 
 
Het was te mooi om waar te zijn. Zowel tijdens de eindronden van het 
wereldkampioenschap in Brazilië (2014) als tijdens Euro 2016 was Björn 
Kuipers, pardon ‘team Kuipers’, dicht bij het fluiten van een halve finale 
of de eindstrijd zelf. Helaas, op het Mundial was het Nederlands elftal 
spelbreker. Onder leiding van bondscoach Louis van Gaal werd  
verrassend de laatste vier bereikt. Twee jaar later schitterde Oranje door 
afwezigheid, maar deed een collectieve fout Kuipers en co de das om. 
 
Additional (zo heet de assistent-scheidsrechter die op de doellijn staat) 
Richard Liesveld had Kuipers tijdens Spanje – Kroatië moeten wijzen op 
het feit dat de Kroatische keeper veel te vroeg had bewogen. Hij stond al 
1,5 meter voor zijn doel voordat Sergio Ramos wilde aanleggen. De 
arbiter zelf had dit én het feit dat een aantal Kroaten het 16-metergebied 
was binnen gestormd, uiteraard ook kunnen en moeten constateren. Hij 
besefte dit te laat. Pijnlijk laat, al moeten scheidsrechters soms in een 
achtenveertigste deel van een seconde een knoop doorhakken.  
 
De cruciale beslissing van Neerlands enige hoop tijdens het 
voetbalevenement in Frankrijk was van invloed op het eindresultaat en 
werd Kuipers en zijn trouwe assistenten zwaar aangerekend. 
Dubbelzonde, omdat ze (wat veel mensen niet weten) van tevoren waren 
…bedreigd. De waarschuwing kwam er onder meer op neer dat anonieme 
Kroatische supporters in de 30e minuut van het treffen een ‘attack’ op hen 
zouden uitvoeren. 
 
Kuipers en zijn collega’s stonden na een half uur meer dan ooit op scherp 
en raakten geen moment in paniek. Des te pijnlijker was het dat ze als 
gevolg van de ‘penaltymisser’ nog vóór het einde van het toernooi de 
‘verliezersvlucht’ moesten nemen. In zijn biografie ‘Björn’ blikt Kuipers  
 
                                                   Lees verder op pagina 12. 
 
 
COVS Eindhoven



 12 

 
terug op deze onheilstijding. Via schrijver Gerard Braspenning laat hij  
weten dat zijn team ’ongeveer een uur’ nodig had om de ’zware 
teleurstelling’ te verwerken en dat dit gepaard ging met ‘gevloek, getier en  
tranen’. Tussen de regels door kun je ook lezen dat de commotie in de 
media over die strafschop hem/hen eveneens fataal is geworden. 
 
De Nederlandse afvaardiging kreeg het besluit te horen van Pierluigi 
Collina. Kuipers kan het in de regel goed met hem vinden, maar tijdens 
het jongste EK heeft hij zich tijdens een bijeenkomst met alle collega’s 
mateloos aan de Italiaan geërgerd. De voormalige topref kapittelde enkele 
scheidsrechters in het openbaar, omdat ze in zijn ogen hotdogs en 
hamburgers schransten. Kuipers (43) vindt dat mensen als hij oud en wijs 
genoeg zijn, om zelf te bepalen wat en hoeveel ze eten. 
 
De emoties bij het ‘team Kuipers’ liepen tijdens het WK in 2014 nog 
hoger op, zo blijkt uit ‘Björn’. Ze kwamen echt in een emotionele 
achtbaan terecht: hoe verder Oranje zou komen, hoe kleiner hun kansen 
op een (halve) finale. Mexico en Costa Rica kregen er zomaar ineens fans 
uit Nederland bij. Tevergeefs, want: ‘It is Louis van Gaal and his team 
who sends you home’, zo verklaarde FIFA-official Massimo Busacca. 
 
Het WK van 2014 en het EK van 2016 zijn de twee rode draden door 
‘Björn’, dat een flink stuk promotiemateriaal voor de supermarkteigenaar 
uit Oldenzaal is geworden. Natuurlijk mogen wij arbiters en eigenlijk het 
hele Nederlandse volk trots zijn op zo’n voorbeeld, zo’n kanjer, en lopen 
uiteraard ook zijn vrouw, hun twee kinderen, zijn vader en collega’s in 
supermarktland weg met hem, maar het lijkt het wel alsof de Tukker 
(bijna) niets verkeerd doet of heeft gedaan. Die keerzijde van de medaille 
wordt in ieder geval niet echt uitgewerkt. Zo werd ik gefrappeerd door het 
feit dat Kuipers in het begin van zijn carrière niet die absolute wil leek te 
hebben om de top te halen en dat zijn conditie soms te wensen over laat. 
 
Verder blijkt de KNVB getwijfeld te hebben om hem of (streekgenoot) 
Bas Nijhuis naar voren te schuiven als internationaal visitekaartje.  
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Daarover gesproken: Bert van Oostveen meldde voordat hij twee maanden  
geleden opstapte als directeur van de voetbalbond dat Kuipers zich meer 
moest profileren. Op nationaal én internationaal gebied. Van Oostveen  
kan gerust zijn: de voetballerij in het algemeen en de 
scheidsrechterswereld in het bijzonder is voorlopig niet van Kuipers af, zo 
staat in ‘Björn’. En dat is maar goed ook. Hij heeft (bijgestaan door zijn 
trouwe vazallen en niet in het minst videoanalist John Balvers) Nederland 
beter vertegenwoordigd op titeltoernooien dan bijvoorbeeld Arie van 
Gemert, Charles Corver of Jan Wegereef. En wie weet geldt voor Kuipers 
driemaal is scheepsrecht en bereikt hij tijdens het WK van 2018 in 
Rusland, waarvoor hij al is genomineerd, wél zijn ultieme doel.  
 
Mocht er na afloop van Kuipers’ loopbaan een nieuw boek uitkomen, laat 
dan de eindredactie haar werk nog beter doen. Ik kwam in ‘Björn’ zeker 
twintig taal- of zetfouten tegen. Ook is in het boek niet altijd duidelijk wie 
er aan het woord is: de schrijver, Kuipers of zijn secondanten. Kuipers 
valt niet vaak op foutjes te betrappen; ‘Björn’ daarentegen, is geen perfect 
match. 
 
 
 
 
Björn 
Arbiter, ondernemer, inspirator 
Auteur: Gerard Braspenning 
Uitgever: Pharos uitgevers 
ISBN: 978-90-79399-75-8 
Prijs: 19,90 euro 
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TAXATIE NODIG? 
BEL JEROEN QUINTEN 

VOOR HET SPECIALE 

TARIEF VOOR 

SCHEIDSRECHTERS 

Onze rapporten worden door elke bank 

geaccepteerd! 
 

DESKUNDIG EN BETROUWBAAR 
Rijkesluisstraat 51 Oirschot 0499-575875 
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Ronde 2 spelregelwedstrijd 
 
 
1. Wanneer is een fluitsignaal nodig? 
 
A. Bij het toekennen van een doelpunt. 
B. Om het spel te hervatten nadat het spel onderbroken is voor het tonen 
van een kaart.  
C. Om het spel te laten hervatten met een vrije schop. 
D. Bij het toekennen van een hoekschop. 
 
2. Net buiten het strafschopgebied wordt een aanvaller door een 
tegenstander bij zijn shirt vastgepakt, omdat de aanvaller hem dreigt 
te passeren. Op de lijn van het penaltygebied laat de tegenstander de 
aanvaller weer los, waardoor de aanvaller valt. In deze situatie is 
sprake van een duidelijke scoringskans. De scheidsrechter fluit af en 
moet:  
 
A. Een directe vrije schop toekennen en een gele kaart tonen. 
B. Een directe vrije schop toekennen en een rode kaart tonen. 
C. Een strafschop toekennen en een gele kaart tonen. 
D. Een strafschop toekennen en een rode kaart tonen. 
 
3. Wie bepaalt op welk doel de serie strafschoppen na het einde van 
een wedstrijd wordt genomen? 
 
A. De scheidsrechter 
B. De partij die bij de aanvang van de wedstrijd de beginschop nam, wordt 
door de scheidsrechter aangewezen. 
C. De winnaar van de ‘eerste’ toss voor aanvang van de 
strafschoppenserie. 
D. De partij die bij de aanvang van de tweede helft de aftrap nam, wordt 
door de scheidsrechter aangewezen. 
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4. Als na een beslissingswedstrijd strafschoppen moeten worden 
genomen, raakt de doelman bij het reageren op de tweede strafschop 
met zijn hoofd de doelpaal en kan hierdoor niet meer verder spelen. 
Mag de reservekeeper nu de plaats van de doelverdediger in nemen? 
 
A. Dat mag altijd 
B. Dat mag wel; mits er nog geen drie spelers van het team in de wedstrijd 
zijn vervangen. 
C. Dat mag niet. 
D. Er zijn geen voorschriften. 
 
5. Een speler van het aanvallende team geeft een verre voorzet 
richting een ploeggenoot. Deze neemt net in het strafschopgebied de 
bal aan. Een paar seconden daarna komt een verdediger wild 
inspringen. Met een te hoog geheven knie raakt hij zijn tegenstander 
fors in de rug. Hij overschrijdt met deze sprong de meer dan 
noodzakelijke inspanning en daarbij neemt hij tevens het risico zijn 
tegenstander te blesseren. Wat zal de scheidsrechter beslissen? 
 
A. De scheidsrechter kent een strafschop toe en toont de overtreder een 
rode kaart voor het op buitensporige wijze springen naar de tegenstander. 
B. De scheidsrechter fluit af en geeft een indirecte vrije schop voor het 
spelen op gevaarlijke wijze. 
C. De scheidsrechter kent een directe vrije schop toe voor het aanvallen 
met een te hoog geheven been, waarbij hij zijn tegenstander raakt. 
D. De scheidsrechter geeft een strafschop en toont de overtreder een gele 
kaart voor het onbesuisd aanvallen van zijn tegenstander. 
 
 
Spelregelcommissie 
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Discussie of sussie 
 
Hoofdstuk 3:  Champions-Leaguewedstrijd PSV tegen Real Madrid  
  
Wat vooraf gebeurde: de spelers van FC Eindhoven av D1 hebben een 
weddenschap met hun trainer gewonnen. Ze mogen naar een wedstrijd van 
PSV. 
 
En het is niet zomaar een wedstrijd, die PSV die dinsdagavond moet 
spelen. Real Madrid komt op bezoek. “Het zal wel een mooie wedstrijd 
worden”, zegt Stan tegen zijn vrienden. De jongens verzamelen zich rond 
zeven uur bij één van hen, Hein, om naar het stadion te fietsen. Hun 
trainer Harm gaat uiteraard ook mee; hij is een goed verliezer.  Ze komen 
uiteindelijk in het speciale sfeervak te zitten waardoor ze de spelers op het 
veld goed kunnen zien. 
 
Na een kwartier wachten begint de wedstrijd. De eerste kans is voor PSV 
en het is meteen raak. Daniel Schwaab schiet hem binnen: 1-0 dus. De 
avond kan al niet meer kapot en het wordt nog leuker want PSV weet de 
voorsprong vast te houden en met 1-0 van de Madrileense ploeg te 
winnen. “Jammer is wel dat we Ronaldo niet hebben zien scoren”, zegt 
Hein. Tsja, je kunt niet alles hebben. Het is één groot feest in het stadion, 
maar omdat de jongens morgen vroeg naar school moeten, kunnen ze niet 
lang blijven en gaan ze op weg naar huis. “Zo hebben we toch nog wat te 
vertellen op school en tijdens de training”, zeggen de spelers tegen elkaar. 
 
De volgende dag is dus hun trainingsdag al. Er wordt inderdaad veel 
nagepraat over de wedstrijd de avond ervoor. Maar niet te lang. “Jongens, 
jullie moeten je op de wedstrijd van zaterdag concentreren. Tegen 
de Walikia JO-13-1  uit Walik”, zet de trainer zijn ploeg, hoe jong ook, 
met beide benen op de grond.  
 
Jesse Vorstenbosch 
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www.petrogas.nl 
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Week van de scheidsrechter 
 
Nu al kampioenen?, moet menig bezoeker hebben gedacht toen ze die 
zaterdag het lokaal binnentraden waar het wedstrijdsecretariaat was 
gevestigd. Ze zagen een zee van bloemen. Meer dan een handvol ruikers 
stond te wachten. Maar niet voor spelers die kampioen (zijn ge)worden. 
Ze waren er voor alle scheidsrechters, die bij deze club een wedstrijd 
zouden komen fluiten. 
 
Zo haakten wel meer verenigingen in op de Week van de Scheidsrechter, 
die de KNVB begin deze maand hield. Bij de een kreeg je een stuk gebak, 
bij de ander een Mars en een pen. Er waren ook clubs waar arbiters op een 
andere manier werden betrakteerd: één van hen moest ontzet worden, een 
ander nam het zekere voor het onzekere door (tijdelijk) te staken. 
 
Doodzonde, ook voor de moeite die de KNVB zich onder het motto 
‘scheidsrechters bedankt!’ had getroost. Ook jij zult een speciaal 
scoreblok toegestuurd hebben gekregen. Verder kon je twee vrijkaarten 
krijgen voor Jong Oranje – Jong Turkije en met korting het boek ‘Björn’ 
kopen (verderop in dit blad overigens een recensie). Het blijft een 
lovenswaardig initiatief van de bond. Behalve voor één collega: “Zo’n 
week moet toch niet nodig zijn, net als Vaderdag of Moederdag.” Och ja, 
zo kun je het inderdaad ook beschouwen. 
 

 
 
P.s.: zie verder in dit blad een pleidooi uit …1980 voor een 
Scheidsrechterdag. 
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Sportblessures 
 
 
Hoe voorkom je een enkelblessure? 
 
Enkelblessures komen in alle takken van sport voor. Sterker nog, ook wie 
nooit sport kan de enkel verstuiken. Bij de laatste trede van de trap 
bijvoorbeeld, de stoeprand of zomaar ineens... 
 
Wie de enkel verzwikt, kan zich ernstig en langdurig blesseren 
 
Ruw gezegd fungeert de enkel als verbinding tussen de voetwortel en het 
kuit- en scheenbeen. Met een scharniergewricht aan de bovenkant en een 
ander zeer gecompliceerd werkend gewricht, dat ervoor zorgt dat je niet 
alleen rechtuit kunt lopen maar ook een bocht kunt maken, daar net onder. 
Een complex mechanisme, bestaande uit verschillende enkelbanden dat, 
mits in goede conditie, de wendbaarheid van ieder mens garandeert. 
 
 
De hijskraantheorie 
 
De juiste manier van lopen, de zogenaamde afwikkeling van de voet, is 
heel belangrijk. In de eerste plaats moet je zorgen voor een goed 
looppatroon. Eigenlijk zouden alle sporters moeten leren lopen in een 
balletschool. Balletleraressen weten precies hoe je je optimaal moet 
bewegen. Het is van groot belang hoe precies iemand zijn voeten 
afwikkelt bij het lopen. Verder is goed schoeisel heel belangrijk en moet 
je rekening houden met de algemene eisen voor sporters: een goede 
warming-up, een uitgebalanceerde voeding, een gezond leven en 
voldoende rust. Daarnaast moet je over voldoende spierkracht beschikken. 
Dat wordt ook wel eens de hijskraantheorie genoemd. Vergelijk de enkel 
met een hijskraan die 1000 kilo kan tillen. Zo gauw je daar 1200 kilo aan 
hangt, gaat er op een gegeven moment iets kapot. Dat geldt voor de enkel 
net zo. 
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Wat te doen bij een enkelblessure? 
 
Wat je moet doen als je eenmaal een enkelkwetsuur hebt opgelopen? Er 
gelden standaardregels voor een enkelverstuiking. De gewrichtsbanden  
zijn overrekt en een onderhuidse bloeding veroorzaakt een zwelling. 
Binnen een kwartier na het ongeval moet ijs die inwendige bloeding 
stoppen. Vervolgens dien je het been omhoog te leggen, een drukverband 
te laten aanbrengen en de enkel de eerste uren te laten rusten.  
 
Advies: ‘Allereerst een deskundige raadplegen. Huisarts, sportarts, maar 
het liefst een fysiotherapeut. Je moet voldoende rust nemen en de sport 
pas hervatten als een deskundige dat aangeeft. Bijzonder belangrijk is dat 
je een lange oefentherapie volgt. Een serieuze enkelblessure heeft een 
revalidatieperiode nodig van zes tot negen maanden, maar ook een 
ogenschijnlijk onschuldige verstuiking kan weken duren. Ga je in die tijd 
opnieuw door die enkel dan is de kans groot dat je blijvend last zult 
houden.’ 
 

 
 
                            
                                                                          Lees verder op pagina 22. 
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Revalidatieperiode 
 
Het accent ligt op de revalidatieperiode. Om de spierkracht op te voeren 
en zo de kwetsbare enkel te ontlasten , moet je trainen. Vertrouw nooit op 
zwachtels, maar sterk je spieren! 
 
Veel mensen zijn te lui om goed te herstellen 
 
Gebruik zwachtels (advies: ‘Nooit zelf doen, dat gaat fout’), braces, tape 
en dergelijke gericht na het herstel, maar denk niet dat je daarmee klaar 
bent. Dit zijn slechts overbruggingsmiddelen. Oefeningen die zorgen voor 
voldoende spierkracht om de belasting op de enkel weer aan te kunnen 
zijn: 
 
- touwtje springen 
- met een gewicht op je schouder de trap op en af lopen 
- met vijf kilo in je nek twintig, dertig, veertig keer op je tenen gaan staan 
en terug op de hielen 
 
Je kunt overal en op elk moment van de dag aan je herstel werken. Maar 
veel mensen zijn te lui om goed te herstellen en vallen van de ene in de 
andere blessure. 
 
Enkele tips om je enkels sterker te maken: 
 
- Met een gewicht van 5 kilo in de nek twintig tot vijftig keer op je tenen 
gaan staan. 
- Door touwtje te springen, langzaam het aantal sprongen opvoeren. 
- Met een gewicht op je schouders de trap op en af lopen. 
  
Veel sportplezier toegewenst en als het effe kan blessure vrij. 
 
Hans Haine 
 
 

COVS Eindhoven



 23 

 
 
 

Nog meer interessante zaken 
 
Training 
 
Zoals al vele jaren gebruikelijk begint de centrale training bij de COVS 
Eindhoven op de eerste dinsdag in augustus. Dit seizoen was er tot het 
eind van die maand een stijgende deelname. In september was het aantal 
deelnemers 24, 14, 26 en 26. Hopelijk halen we binnenkort de dertig! 
Maar een gemiddelde nu al van 23 is uitzonderlijk goed. Dat ligt aan de 
gezelligheid én aan de uitdagende oefenstof van trainer Hans Moonen. 
Een variatie per week en ook afgestemd op de deelnemers. Gelukkig zien 
we enkele nieuwe gezichten en ook jonge nieuw scheidsrechters. Het 
grasveld, mooi omheind door de gemeente (!), ligt er prima bij en kan 
helemaal gebruikt worden. En na afloop bijpraten in ons clubhuis De Stip. 
 
Jan de Feijter onderscheiden 
 
Ons oudste lid, Jan de Feijter, is ook lid 
van de COVS Venlo. Daar is hij dit jaar al 
vijftig jaar lid. Aan het begin van dit 
seizoen is hij daarvoor gehuldigd. Het was 
op een vrolijke avond met veel muziek en 
jong en oud waren aanwezig. Na de 
feestelijke huldiging door Venlo, sprak 
ook Hay Bos, lid districtsbestuur Zuid II, 
een woordje en hij rondde dat af met een 
envelop voor Jan en een bos bloemen voor 
zijn echtgenote Jopie. In 2018 is Jan de 
Feijter zestig jaar lid van de COVS en hij 
zal dan door Eindhoven in de 
schijnwerpers gezet worden. 
                                                                     
Tekst en foto: Christ van den Donk 
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Handreiking uit onverwachte hoek 
 
De kunst van voetbal is het schijnspel het spel te laten bepalen. Een 
voorbeeld. ’s Avonds kwam er een duif laat thuis en zat op het plankje, 
opmerkzaam, waakzaam om bij het minste gevaar op te vliegen. Als ik 
haar met twee handen wil pakken, dan is zij vertrokken. Zij zag namelijk 
wat ik wilde en had daar haar volle aandacht op. Ik kies dus voor een 
schijnbeweging: haar aandacht wegtrekken naar de ‘schijn’ om vervolgens 
haar aandacht te onttrekken aan wat ik daarna ‘echt’ ga doen. Ik steek dus 
mijn linkerhand op enige afstand van haar de lucht in en beweeg mijn 
vingers. Dan is zij niet bedacht op mijn rechterhand, die snel vanuit de 
andere hoek komt en ja, ik heb ze. 
 
Bij voetbal bepaalt het schijnspel het spel: de aandacht naar één kant, één 
hoek trekken en dat zo langdurig dat ieder is afgeleid (misleid) wanneer 
het spel zich plotseling verplaatst naar de andere kant van het veld. Het 
gewone lengte- of breedtespel is te voorspelbaar en houdt voor de 
tegenpartij (en het publiek!) geen enkele verrassing in. Het schijnspel 
vergt wel fantasie en intelligentie. Het gaat hierbij niet zozeer om het 
‘individuele’ schijnbewegen, eerder over het ‘collectief’ misleiden van de 
tegenstander.   
 
Maar ook bij een vrije trap in het doelgebied kun je de ander verrassen. 
Door niet tussen de tegenstanders te gaan staan, maar op afstand in de 
positie dat je de rebound erin kunt schieten! Vooral bij het penaltyschieten 
is de schijnbeweging beslissend: de keeper naar de verkeerde kant van het 
doel ‘hypnotiseren’. Phillip Cocu kan met zijn hele selectie aan de slag om 
ze het ‘schijnspel’ te leren van het penaltyschieten, bijvoorbeeld aan het 
eind van iedere training. 
 
Meer wijze lessen van priester Jan Peijnenburg op 
1001dagennachtgedachten.nl en 
duizendeneendagennachtgedachten.nl. 
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Het adres voor voetbalscheidsrechters 
Scheidsrechterspakken 

Trainingspakken 
Accessoires 
Schoenen 

C.O.V.S.-leden 15 procent korting 
Rijkesluisstraat 17 5688 EC Oirschot (tegenover de grote stoel). Tel: 0499-573468 
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Scheidsrechtersdag 
 
 
(Deze column van Kas de Boer, pseudoniem van Jac Akkermans, is 
eerder in originele versie geplaatst in Arbitraals nummer 5 van 1980.) 
 
Wij kennen verschillende dagen waarbij we extra aandacht besteden aan 
het verleden of aan groepen mensen of dieren in onze samenleving. 
Bevrijdingsdag, Koninginnedag, Moederdag, Werelddierendag, Vaderdag, 
de Dag van de Arbeid, etc. Misschien zou het goed zijn dit rijtje aan te 
vullen met ‘Scheidsrechtersdag’. Een zondag in het jaar waarbij de 
scheidsrechter in het middelpunt staat en extra aandacht krijgt.   
 
’s Morgens krijgen alle scheidsrechters een sportontbijt op bed, verzorgd 
door de plaatselijke voetballers. Om elf uur worden de scheidsrechters op 
het gemeentehuis verwacht waar de burgemeester hen zal toespreken en 
zal danken. De toost die hij uitbrengt, zal vergezeld gaan met de woorden 
‘Lange leve de scheidsrechters’, waarna een driewerf hoera zal klinken. 
Om twaalf uur staan ze op het bordes van het gemeentehuis waar een 
defilé zal voorbijtrekken, namens alle plaatselijke voetbalverenigingen. 
 
’s Middags gaan alle scheidsrechters naar hun wedstrijd om de aftrap te 
laten verrichten. Vanaf een hoge stoel zullen zij, in zondagspak, de 
wedstrijd leiden waarbij het gebruikelijk is voor voetbalminnend 
Nederland dat bij elke fluitsignaal een daverend applaus zal klinken. Na 
afloop zijn er recepties in de verschillende voetbalkantines. ‘s Avonds zal 
het traditionele ‘scheidsrechtersbal’ plaatsvinden waarbij de 
scheidsrechters het middelpunt zullen zijn.  
 
Voorwaar een utopie. Dat neemt niet weg dat het goed zou zijn, als er 
initiatieven genomen zullen worden tot meer waardering van de 
scheidsrechter. Onder het motto ‘een scheidsrechter is ook een 
medespeler’ lijkt mij veel mogelijk. 
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Well do you remember a time when you thought you belonged to 
something more than you? 
A country that cared for you 
A national anthem you could sing without feeling used or ashamed 
You poor sods have only yourselves to blame 
On your knees, peasant 
You're living for the New King 
You're living for the New King 
You're living for the New King. 
 
 

 
Deodorant 
 
Say no to racism. De UEFA heeft internationale vedetten ingezet in de 
strijd tegen het racisme. In lichtgelovigheid denkt de voetbalbond dat de 
voetbalsupporter, uit bewondering voor vedetten als Messi en 
Ibrahimovic, met zijn oproep tegen het racisme het racisme afzweert. 
Racisme is alleen uit te bannen, wanneer de mens uitgebannen is. Het is 
onderdeel van de strijd om te overwinnen door de ander te verslaan. 
 
Sinds de vorige eeuw waren de oerwoudgeluiden niet van de lucht en 
komen ze door de lucht uit diverse kelen vanaf de tribunes. Begin dit jaar 
was het weer eens raak. Uit kelen van fans van ADO Den Haag klonken 
oerwoudgeluiden naar Ajax-speler Riechedly Bazoer. Het eigenaardige is, 
dat ADO zelf meerdere zwartmannen in het elftal heeft.  Dat duidt erop, 
dat het niet primair om racisme gaat, maar om vernederingen om op die 
wijze mede met intimidatie de tegenstander te willen verslaan. De 
voetbalsport is geen sport, maar een primitieve strijd om de ander te 
verslaan.  
                                                 
                                                                        Lees verder op pagina 28. 
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Moreel verontwaardigd Nederland staat op zijn achterste poten. Het is, 
zoals een columnist verwoordde: “De hooligan is de volmaakte steen des  
aanstoots, waaraan we ons morele zintuig slijpen.”  Het lijkt erop, alsof de  
bn’ers de hooligan nodig heeft om op het vermaakvenster zijn 
verontwaardiging en afschuw met verve etaleert. Kijk eens, hoe moreel 
verheven. De voetbalhufter staat voor alles wat weerzinwekkend is, zoals 
slechte opvoeding, dronkenschap en geweld. Het zijn de braakgolven van 
relatieve rust tot hernieuwde oprispingen. Hufterigheid en morele 
verontwaardiging, het is van alle tijden. Waar moet het heen, hoe zal het 
gaan…  
 
Oerwoudgeluiden, waarbij ik de associatie heb met een song van Jethro 
Tull: Let’s bungle in the jungle—well, that’s allright by me. I’m a tiger 
when I want love, but I’m a snake if we disagree, zijn de geluiden die apen 
maken. Als je de imitatie van dat geluid beledigend vindt, dan beledig je 
tegelijkertijd het geïmiteerde, wat toch vrij absurd is aangezien de aap  
 

 

 
 
INBOUW – REPARATIE  
LPG – APPARATUUR 
Verkoop onderdelen LPG-apparatuur/alle merken 
 
Ruysdaellaan 35,  
5613 DX Eindhoven 
Tel. 040 – 24 38 226 
Email: info@reprofairautogas.com 
 
’s ZATERDAGS GEOPEND TOT 13.00 UUR                                      
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niemand iets heeft aangedaan. Bovendien verloochen je je eigen afkomst, 
als je tenminste gelooft, dat we van de apen afstammen, of je nu een witte  
of een zwarte huid hebt. De door mij bewonderende fluitcollega Martin  
Perez werd door FC Eindhoven toegeroepen, dat zijn moeder een hoer is  
(vanwege de vijandschap met Helmond). De oorspronkelijke belediging is 
niet gericht aan zijn moeder, maar aan vrouwen die hoer zijn. Je kunt je 
nog afvragen, wat vernederender is om een schamel loontje als 
poetsvrouw te verdienen of een vorstelijk salaris op te strijken als 
courtisane van een man in bonus?  
 
De filosoof Vester Bergmans komt met ideeën om de draak te steken met 
racisme en discriminatie. Hij nam als voorbeeld Barcelona-speler Daniel 
Alves, die een hem toegeworpen banaan oppakte, hem afpelde en opat. 
Tenslotte is een banaan slechts een banaan. De hooligans wilden hem 
vernederen, maar dat liet hij niet toe door de angel uit de aanval te 
trekken. Door de banaan op te eten toonde hij zich dankbaar: eten gooi je 
niet weg. De agressie transformeerde hij tot een vitaminebron. 
Wil je de daders te kijk zetten, neem het dan op een ironische wijze op 
voor de bananen, apen en hoeren. Klinken er oerwoudgeluiden, doe als 
speler dan een apendansje. Zing het bananenlied luid mee. Spandoek met  
het opschrift: We love bananas. Luidkeels roepen: Monkey Power.  
 
Het botert niet tussen FC Eindhoven-supporters en die van Helmond 
Sport. De blauwwitte supporters scanderen regelmatig: “Alle Helmonders 
stinken.” Koop als Helmond-aanhanger deodorant en spuit daar vrolijk 
mee op los. Laat een moederhoer opdraven na het scanderen van: “Je 
moeder is een hoer.” En draai daarbij het lied van Rob de Nijs: “Malle 
Babbe, kom, Malle Babbe kom hier. Lekker stuk, malle meid, lekker dier 
van plezier.” En laat haar desnoods een banaan pellen en sensueel in haar 
mond stoppen. De hooligan p  rovoceert met genoegen en voelt zich 
overwinnaar bij boze reacties van het slachtoffer. Met humor ontneem je 
de hooligan de angel van een stekende wesp. Dan blijkt de hooligan  
 
                                                                     Lees verder op pagina 30.    
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slechts een bromvliegje te zijn. Een scheidsrechter kan ook met humor de 
angel eruit halen. Noemt een speler je een blinde. Zeg dan: “Dat is 
toevallig: Ik heb net een afspraak gemaakt met optometrist en vlaggenist 
André Werrelmann in Heeze.”   
 
De hooligan is een onuitroeibaar fenomeen. Hij floreert op onze morele 
verontwaardiging. En wij hebben hem nodig om onze morele 
verhevenheid te koesteren.  
 
Jur Wijsman 
 
Engelse tekst van de nieuwe cd van Marillion, getiteld FEAR (Fuck 
Everyone And Run) verschenen september  2016. Laatste alinea uit de 
song The New Kingss.  

 
 
 
Jur Wijsman                                                    
 

 
 
 
 
************************************* 
ATTENTIE ZAALVOETBALTOERNOOI ZUID I: 
 
COVS Eindhoven houdt op 7 januari 2017 het jaarlijkse 
zaalvoetbaltoernooi voor Zuid I. Wil je meespelen? Graag! Coach Jack de 
Kroon wacht op je: j.dekroon1@chello.nl. 
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ACTIVITEITENAGENDA  
 
Jaargang 2016 (locatie: De Stip, tenzij anders aangegeven). 
 
Kaarten: in principe elke eerste vrijdag van de maand, zoals op 4 
november, 20.00 uur. 
 
Bowlingavond (opgeven kan nog): 18 november, 20.00. 
 
Stadswandeling met gids door Eindhoven: 24 november, 14.00. 
 
Training: elke dinsdag van 19.15 tot uiterlijk 20.45 uur. 
 

 
COVS op social media 
 
Ook op de social-mediaplatforms is onze vereniging actief. Volg ons op 
Twitter (https://twitter.com/COVSEINDHOVEN) en wordt vriend op 
Facebook (https://www.facebook.com/COVS-Eindhoven-eo-
538946559459729/timeline/). 
 
Zo hoef je geen enkel nieuwsfeitje te missen van het wel en wee van de 
COVS Eindhoven. 
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Scheidsrechtersvereniging COVS-EINDHOVEN e.o. 
 
 
Bankrekening       NL36 INGB 0001 1373 76 
   t.n.v. penningmeester COVS-Eindhoven 
Kamer van Koophandel      nummer V 236533 te Eindhoven 
   
 
Clubhuis 'De Stip'    Genneper Parken, Bram Venemanln. 5, 5644 HV Eindhoven 
    Telefoon 040 – 202 69 32 of 040 – 242 28 87 
Correspondentie-adres  Hazelaar 55, 5664 VG  Geldrop, 
       ook voor clubhuis 'De Stip'   
E-mail adres    info@covseindhoven.nl 
Website COVS-Eindhoven www.covseindhoven.nl 
 
 
Bestuur 
 
Voorzitter           Johan Suurd   06 - 222 27 883   
Secretaris      Pieter Elbersen  06 - 284 66 602  
Penningmeester   Henk van Bekkum  040 - 254 04 53 
Bestuurslid      Anton Bogers  040 -  242 28 87   
Bestuurslid      Alex van den Boomen  06 - 229 91 443   
 
 
Commissies (BA = BestuursAfgevaardigde) 
 
Begeleiding  Peter Houdijk, Johan Suurd, Anton Bogers (BA) 
Sport & Training      Dirk Hazelhof,  
        Hans Moonen, Alex van den Boomen (BA) 
Spelregels        Alex van den Boomen, Lennart Geertsen, 
        Nick Ooms, Pieter Elbersen (BA)  
Redactie Arbitraal/    Hans Janssen,  Hans Haine,  Jeroen Quinten 
website       Anton Bogers, Henk van Bekkum (BA) 
Redactieadres     Godschalk Rosemondtstraat 12, 5611 TJ  
      Eindhoven 
Ontspanning    Rob Hutjens en Johan Suurd (BA) 
Commerciële commissie  Johan Suurd (BA), Henk van Bekkum, André 

Werrelman 
Kantinecommissie    Anton Bogers, Johan Suurd, Ton van Bladel  
Tuchtrechtzaken     Johan Suurd 
KNVB-mentor    Ad Verhoeks             040 – 2417637 
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ACCOMMODATIE COVS EINDHOVEN 
“DE STIP” 

Ideaal en rustig gelegen in de groene long van 
Eindhoven 

 

 

  
Bijzonder geschikt voor: 
 Sportieve ontmoetingen 
 Cursussen 
 Vergaderingen 
 Recepties 
 Lezingen 
 Binnen- en 

buitenrecreatie 
 
Accommodatie COVS  
“DE STIP” 
 
Genneper Parken Eindhoven 
voor afspraken 
040 – 202 69 32 of 040 - 242 28 87
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Sportprijzen
   van traditioneel tot origineel  

                  van metaal tot glas
Mooie, traditionele bekers, klein 

of heel groot, sport-specifieke 
prijzen, opvallende, afwijkende 
of zeer fraai vorm gegeven 
trofeeën, maar ook medailles. 
In diverse materialen zoals 
glas, metaal en kunststof. 

Waldeck Pyrmontstraat 9 
5652 AD Eindhoven 

Tel. (040) 251 91 71 
info@vanlaarhovensportprijzen.nl
www.vanlaarhovensportprijzen.nl

s p o r t p r i j z e n

Ook voor verenigings- en 
handelsdrukwerk
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